
Zamyslenia na týždeň po 13. nedeli po Svätej Trojici 
 

Utorok 28. augusta 2018 

355. výročie narodenia D. Krmana ml. 

ES č. 501, 675 

Text: Iz 63, 19b – 64, 8 

„ako tí, nad ktorými nikdy neodznelo Tvoje meno. Kiežby si pretrhol nebesá a zostúpil, aby sa 

zatriasli vrchy pred Tebou.  

1Ako oheň zapaľuje raždie, 

ako oheň privádza do varu vodu - tak príď, aby si dal svojim protivníkom poznať svoje meno, 

aby sa Tvojej prítomnosti báli národy. 2Keď si nečakane robil hrozné veci, zostúpil si a vrchy 

sa triasli pred Tebou. 3Od vekov to nikto neslýchal ani nepočul, oko nevídalo Boha okrem 

Teba, ktorý by tak nakladal s tými, ktorí naň očakávajú. 4Vychádzaš v ústrety tým, čo 

uplatňujú s radosťou spravodlivosť a na svojich cestách sa rozpomínajú na Teba. Ajhľa, 

hneval si sa, a my sme hrešili; oddávna sme Ti boli neverní. 5Všetci sme boli podobní 

nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho. Všetci sme zvädli ako 

lístie, naša neprávosť nás odnáša sťa vietor. 6A nikto nevzýva Tvoje meno, nevzchopí sa, aby 

sa zachytil o Teba, lebo svoju tvár si ukryl pred nami a vydal si nás do moci našich hriechov. 

7A predsa, Hospodine, Ty si Otec náš, my sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme dielom 

Tvojich rúk. 8Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na 

to, že sme Tvojím ľudom.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

V dnešný deň si pripomíname 355. výročie narodenia najvýznamnejšej postavy myjavských 

dejín i celej protireformácie vo vtedajšom hornom Uhorsku – martýra, superintendenta, 

s prestávkami trikrát myjavského farára Daniela Krmana ml. Jeho život a bohaté dielo nás 

núti vidieť i náš život v súvise s bohatými udalosťami dejín. Ako by asi vyzerala bilancia 

z jeho, ale najmä z Božieho pohľadu, keby sa stalo dnes to, po čom volá prorok: „Kiež by si 

pretrhol nebesá a zostúpil, aby sa zatriasli vrchy pred Tebou“? Prorok hovorí aj za nás Bohu: 

„Všetci sme zvädli ako lístie! ... naša neprávosť nás odnáša sťa vietor... Ajhľa, hneval si sa 

a my sme hrešili.“ Napriek tomu, že vieme, čo sa Bohu nepáči, nepolepšili sme sa, hriech 

rástol a šíril sa. „Oddávna sme Ti boli neverní.“ Čím sa máme dať posilniť v tomto hektickom 

čase, aby to viedlo k našej väčšej vernosti? Ako nadviazať na to dobré Krmanovo dedičstvo 

vernosti, ktoré by prinieslo svoje ovocie? Hospodin je naším Otcom. Preto chceme pri tomto 



výročí prosiť: Nepripomínaj večne neprávosť a nehnevaj sa. Prorokovo oslovenie znamená 

pre každého z nás možnosť odložiť to staré, nechať v minulosti „našu spravodlivosť, ktorá 

vyzerá ako poškvrnené rúcho.“ No nielen to, v minulosti môže ostať aj nespravodlivosť, 

ktorej sa dostalo nám. Hospodine, Ty si predsa naším Otcom, preto ber ohľad na to, že sme 

Tvojím ľudom. Sme dielom Tvojich rúk. Každý osobne a my všetci spolu. Boh nám často 

ponúka pomoc a my o to často nestojíme. Naše kostoly zívajú prázdnotou. Boh nám dal 

slobodu. Dnes nie je možné nikoho utláčať pre vieru, Boh nám ponúkol svoju ruku – aby sme 

vstali. Koľkí si to nevšimli, koľkí o to nestoja! Koľkí sa chytajú iných možností, ako je On. 

Hospodine, veď Ty si naším Otcom, daj svojim protivníkom poznať svoje meno! Predstav sa 

nám vo svojej mohutnosti, keď na Teba zabúdame. Aby sme sa odvrátili od zlého a prestali 

budovať reťazec našej spravodlivosti, ktorá je ako „poškvrnené rúcho“. On, náš Boh, nás chce 

urobiť svojimi spolupracovníkmi. Hrdými na slávnu históriu, zanietenými i pre dnešok. Veď 

Hospodin je predsa naším Otcom. On vie, že sme Jeho ľudom a On sa nám chce dať spoznať 

v Jeho moci. Ako oheň, ktorý privedie k varu vodu a prekvapí ako moc, ktorá zatrasie 

nepoddajnými vrchmi. To chce dokázať našou službou a postaviť sa do línie dobrého 

Krmanovho dedičstva. Amen.  

 

Modlitba:  

Buď verný , ó ľud Boží, oddeľ sa od všetkého, čo ťa poškvrňuje, čo ťa s tvojím Pánom, 

tvojím verným vodcom a ochrancom vrúcne, pevne nespojuje! Buď verný, ľud Boží, až do 

smrti. Amen. 

Mgr. Samuel Mišiak, PhD., námestný farár v CZ ECAV Myjava 


